
Portaria n? 43, de 21 de junho de 1995

o Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - lhama, no uso das atribuições previstas no art. 24
da Estrutura Regimental anexa ao Decreto n? 78, de 5 de abril de 1991,
e no artigo 83, inciso XIV, do Regimento Interno, aprovado pela Portaria
GM/Minter n? 445, de 16 de agosto de 1989, e tendo em vista as disposi-
ções da Lei n? 7.679, de 23 de novembro de 1988, e

Considerando o que consta dos processos Ibama/Sede n?s 1566/83 e
2783/89 e Ibama/CE n? 140/91, resolve:
Art. 1? Proibir a captura, o embarque, a conservação, o beneficiamento,
o transporte, a industrialização, a comercialização e a exportação, sob qual-
quer forma, e em qualquer local, de lagosta das espécies Panulirus argus
(lagosta vermelha) e P. laevicauda (lagosta cabo verde), de comprimento
inferior aos estabelecidos a seguir:

Espécie Comprimento de cauda Comprimento cefalotórax
(em) (em)

13,0 7,5
11,0 6,5

Lagosta vermelha
Lagosta Cabo Verde

§ I? Para os efeitos deste artigo fica estabelecido o seguinte:
I - Comprimento de cauda é a distância entre o bordo anterior do pri-

meiro segmento abdominal e a extremidade do telson;
11- Comprimento do cefalotárax é a distância entre o entalhe forma-

do pelos espinhos rostrais e a margem posterior do cefalotórax;
111- As medidas acima referidas são tomadas com base na linha me-

diana dorsal do indivíduo ou da cauda, sobre superfície plana com telson
aberto;

IV - No caso da lagosta vermelha, poder-se-á também adotar a me-
dida da cauda tomada com telson fechado que, neste caso, será de 13,3
em (treze .centírnetros e três milímetros); e

V - No caso de lagostas inteiras, será adotado o comprimento do ce-
falotórax. .



§ 2? Para efeito de fiscalização será permitida uma tolerância de até
2% de lagostas, em relação ao peso total, com tamanhos mínimos inferio-
res aos permitidos, desde que a diferença a menor não ultrapasse a 2mm
(dois milímetros).
Art. 2? . Proibir o desembarque, a conservação, o beneficiamento, o trans-
porte, o armazenamento, a comercialização e a exportação de lagostas das
espécies P. argus (lagosta vermelha) e P. laevicauda (lagosta cabo verde),
sob qualquer forma que venha a descaracterizar a cauda do indivíduo, im-
pedindo a sua identificação e medição.

Parágrafo único. Esta proibição não se aplica às indústrias detentoras
de certificado do SIF.
Art. 3? Proibir a pesca de lagosta nos seguintes criadouros naturais:

I - até a distância de 3 (três) milhas marítimas da costa nos limites:
a) da Foz do Rio Megaó à Ponta do Ramalho, no Estado de Pernam-

buco (07°33'30"S e 07°50'OO"S); e
b) do Farol de Mundaú à foz do rio Anil, no Estado do Ceará

(39°?'OO"W e 38°48'99"W).
II - na região de Galinhos, no Estado do Rio Grande do Norte, entre

as latitudes de 05°05'OO"S e 05°?'OO"S e as longitudes de 36°12'OO"W
a 36°20'OO"W.

Parágrafo único. Nas áreas delimitadas neste artigo, é vedado o exer-
cício de atividades pesqueiras com o emprego de covos, redes de arrasto
de fundo, rede de espera, tarrafa e mergulho de qualquer natureza.
Art. 4? Permitir a captura de lagosta somente com o emprego de manzuás
ou covos ~ com redes de espera, de nylon multifilamento, do tipo caçoeira,
tipicamente 'adaptado à pesca da lagosta, conforme especificação a seguir:

I - A malha do covo ou manzuá deverá ter no mínimo 5,Ocm (cinco
centímetros) entre nós adjacentes;

II - a rede de espera deve ser confeccionada com nylon multi filado
e ter uma malha mínima de 140mm (cento e quarenta milímetros) entre
nós opostos da malha esticada.

Parágrafo único. As embarcações que operam na pesca da lagosta não
poderão portar qualquer tipo de aparelho de ar comprimido e instrumentos
adaptados à captura de lagosta através de mergulho.



Art. 5? Limitar a frota lagosteira às embarcações em efetiva operação,
devidamente inscrita no Registro Geral da Pesca, e já detentoras de per-
missão para a pesca da lagosta.
Art. 6? . As embarcações a que se refere o artigo anterior poderão ser subs-
tituídas somente em caso de naufrágio, destruição, desativação ou para im-
plementação de modificaçõs tecnológicas de acondicionamento do produto
a bordo, a critério do lhama.

§ I? As substituições por desativação poderão ser efetivadas desde
que o interessado apresente, por ocasião do pedido de peimissão prévia
de pesca para embarcação a construir, um termo de compromisso de desa-
tivação da embarcação a ser substituída.

§ 2? O registro e a permissão de pesca de nova embarcação ficam
condicionados ao cancelamento do registro e a respectiva permissão de pesca
da embarcação desativada, naufragada ou destruída. '
Art. 7? As embarcações integrantes da frota lagosteira, previstas nel arti-
go 5?, que deixarem de operar, ininterruptamente, na captura de lagosta,
pelo período de uma temporada, terão revogadas suas permissões de pesca.

§ I? Este artigo não se aplica aos casos de embarcações comprovada-
mente paralisadas para reforma, cujos proprietários ou armadores comuni-
quem o fato ao lhama, dentro de 15 (quinze) dias, contados a partir da data
de paralisação, após o que terão um prazo de 6 (seis) meses, prorrogável
por penodots) não superior(es) a 6 (seis) meses, para reinício de suas ati-
vidades.

§ 2? As embarcações que ficarem paralisadas durante 12 (doze) me-
ses consecutivos só obterão nova prorrogação, com a conseqüente manu-
tenção da permissão de pesca, se efetivado o pagamento da taxa de renovação
do registro, prevista na legislação vigente.

§ 3? Para efeito deste artigo, a atividade da embarcação será compro-
vada pelo mapa de bordo, pelo controle de desembarque, ou por qualquer
outro sistema de controle estabelecido pelo Ibama.
Art. 8? Aos infratores da presente Portaria serão aplicadas as penalidades
previstas no Decreto-Lei n? 221, de 28 de fevereiro de 1967, na Lei n?
7.679, de 23 de novembro de 19881•



Art. 9? O produto da pescaria apreendido nos termos desta Portaria será
alienado na forma da Portaria lhama n? 44, de 12 de abril de 19942•

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Porta-
ria lhama n? 136, de 8 de dezembro de 1994.

Raul Belens Jungmann Pinto
Presidente

(DOU de 23.06.95)
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